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CONTRATO N° 047/2016
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O
MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB E
A EMPRESA E A EMPRESA LRM
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA-ME PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE
QBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01
(IJ MA) QUADRA COBERTA COM
VESTIÁRIO NO BAIRRO DO PLANALTO
DESTE MUNICÍPIO.
Contrato que firmam, como Contratante, o MUNICÍPIO DE PEDRAS DE
FOGO - PB, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob o n° 09.072.455/0001-97, com sede na Rua Dr.
Manoel Alves, 140, Centro, nesta cidade, Estado da Paraíba, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada
legalmente pelo Exmo. Senhor Prefeito, DERIVALDO ROMÃO DOS
SANTOS, brasileiro, casado, Professor, inscrita no CPF n° 039.282.104-40,
inscrito no CPF/MF sob n.° 381.164.214-68 e no Registro Geral sob o n°
874528 SSP/PB, e como CONTRATADA, a empresa LRM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 07.750.950/0001-82, com sede na Rua Solon de
Lucena, n° 556, Cabedelo/PB, neste ato representada por seu
procurador, o Sr. Antonio Trajano Cavalcanti Dias, brasileiro, inscrito no
RG sob o n° 1093048 SSP/PB e no CPF sob o n° 486.556.944-87, residente e
domiciliado na Rua Coronel Aureliano, n° 176 cidade de Cabedelo/PB,
com fulcro no Processo de Licitação reaiizado sob a modalidade
TOMADA DE PREÇOS N.° 009/2016 devidamente homologada pelo Sr.
Prefeito Constitucional, DECIDIRAM as partes contratantes celebrar o
presente contrato, o qual será regulado pelas suas Cláusulas e pelos
preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, que
mutuamente acordam e aceitam:
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Os serviços, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao
Edital de licitação e a Proposta apresentada pela ora Contratada, rege-se
pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos
preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contrat os e Dis osições de Direito Privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
Constitui objeto do presente acordo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CONCLUSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO BAIRRO DO
PLANALTO DESTE MUNICÍPIO, conforme especificações contidas no Anexo III do
Edital, o qual integra este acordo independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O prazo para a execução do objeto deste acordo será de 150 (cento e
cinquenta) dias, contado a partir da data de expedição da respectiva Ordem
de Serviço, observando-se o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666/93 e demais
normas legais pertinentes.
CLÁUSULAU
Q ARTA _ DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o
Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 473.775,32 (quatrocentos e
setenta e três mil setecentos a setenta e cinco reais e trinta e dois centavos),
referente à execução total da obra, sendo a mesma vencedora do Processo
de Licitação.
01.1. Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em
reais, mensalmente, em cumprimento ao cronograma Físico-Financeiro da
li citante, e de acordo com as medições, com base nos preços unitários
propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela
Fiscalização da Prefeitura formalmente designada, acompanhada do relatório
dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao
mês de competência. Em relação à instalação e manutenção do canteiro,
mobilização e desmobilização, deverá ser observado o disposto nos subitens
seguintes:
Instalação e manutenção do canteiro - de acordo com o cronograma
financeiro proposto;
01.1.1
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01.1.2 Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas
gerados pela Contratante, será pago o valor total da Administração Local
prevista no período da medição.
01.2 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante
comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, sendo exigido ainda:
01 .2.1 Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/9 1);

`,.

01.2.2 Comprovação de recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço;
01.3 Não constituem motivos de pagamento pela Prefeitura serviços
desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização
prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se
enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.
01.4 Somente serão pagos os materiais utilizados ou assentados e
equipamentos instalados.
01.5 A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à
aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data
da aprovação do evento, que será considerada como data final de
adimplemento da obrigação.
01 .6 As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas
pela Fiscalização e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de
forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a
data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo
anterior.
01.7 O cronograma Físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender
as exigências destes Termos de Referência e ser entendido como primeira
estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse
cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de
acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da
assinatura do contrato ou de outro documento hábil.
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02.1 O valor do contrato será reajustado, em periodicidade anual, contada a
partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo ao
Índice setorial da aferição da variação do custo da construção SINAPI, índice
do Custo na Nacional da Construção civil, fornecidos pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV.
02.2 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente
demonstrada
0
quaisquer das hipóteses do artigo 65, inciso ll,alínea "d", e §5 da Lei Federal n°
8.666/93.
02.3. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de
alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária
sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a
data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos para realização do objeto do presente Contrato são
oriundos da seguinte dotação orçamentária:
Funcional Programática: 12 361 1 1 16 1029
Elemento de Despesas: 4490 - 51
Fonte de Recursos: 22840 (através do PAC II)
001 (PROPRIOS)
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A aceitação final dos serviços dependerá de prévia verificação, pela
fiscalização do Contratante, de sua plena conformidade com o estipulado no
Edital e demais documentos que o complementam e integram.
§ 1° - O recebimento dar-se-á de forma provisória, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da
Contratada; e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas

partes, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, que comprove
a adequação do objeto a estes termos contratuais, prazo este não superior a
90 (noventa) dias;
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§ 2°- Caso os serviços apresentem falhas ou vícios de execução, dar-se-á de
i mediato, por escrito, ciência à Contratada, para que esta proceda,
incontinente, as correções apontadas;
§ 3° - A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum, a
exoneração da Contratada da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos mesmos.
CLÁUSULA OITAVA _- DAS ALTERAÇÕES
As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste
Contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.° 8.666/93,
formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente
homologado, que passará a integrar este Contrato para todos os fins legais.
CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as
prerrogativas constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais
são reconhecidas pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
03.1 A licitante vencedora deverá apresentar à Prefeitura de Pedras de Fogo
antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:
`►

a) "Lay-out" do Canteiro de Obras e identificação da área para construção
do mesmo;
b) Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da Prefeitura de Pedras
de Fogo;
c) Cronograma físico - financeiro detalhado e adequado ao Plano de
Trabalho referido na alínea "b".
d) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados;
e) Durante a execução da obra deverá ocorrer a visita de no mínimo um
técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário
disponibilizar outros técnicos conforme disposto na NR 4;
g) Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das
Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas a
execução das obras;
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h) Execução do Programa de Recuperação das Areas Degradadas (PRAD)
em qualquer área determinada pela fiscalização, cuja degradação ocorreu
durante a execução das obras;
03.2 A contratada deverá apresentar caução com vigência a partir de até 5
(cinco) dias da assinatura do contrato até a emissão do Termo de
Encerramento Físico Definitivo;
03.3 É obrigação de a contratada manter a caução válida e atualizada até o
Termo de Encerramento Físico Definitivo.
04.0 - FISCALIZAÇÃO.
04.1 A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da
obra será realizada pela Coordenadoria Técnica de engenharia e Arquitetura
da Prefeitura de Pedras de Fogo, por técnicos designados na forma do Art. 67,
da Lei 8.666/93.
04.2 A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe
técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente
designado na forma do Art. 67 da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se
a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram.
04.3 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada,
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato,
com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo
uso, obrigando-se desde já ci Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao
desempenho de sua missão.
04.4 A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato.
04.5 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos
necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
04.6 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a
Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste
contrato.
05.0 ESTRUTURA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

iii
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05.1 Todas as despesas com o fornecimento dos equipamentos de topografia,
dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, deverão
estar contempladas na proposta no preço .
06.0 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.
06.1 Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à Prefeitura de Pedras de
Fogo, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá
ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.
06.2 A Prefeitura de Pedras de Fogo terá até 30 (trinta) dias para, através de
Comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições
contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação
da autoridade competente.
06.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo
para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços
rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a Prefeitura de Pedras de
Fogo emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser
assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a
li beração da caução contratual.
06.4 O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a
emissão de Laudo Técnico pela Prefeitura de Pedras de Fogo sobre todos os
serviços executados.
06.5 A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento
após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser
anexado ao processo de liberação e pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CO NTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições,
sem prejuízo do disposto no art. 78 do Lei n.° 8.666/93, com as alterações
introduzidas por leis posteriores.
1 - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do
objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, II
c/c art. 79, 1, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta a Contratada, por
tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público,
e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.
II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força
maior , regularmente comprovado, tornando absolutamente inviável a
execução do Contrato.
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§ 1 - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos 1 a XI,
art. 78 da Lei n° 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada
direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente
executados.
§ 2° - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei
n.° 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do
Contrato até a data da rescisão.
§ 3° - A Contratada reconhece o direito do Contratante de paralisar a qualquer
tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único
e exclusivo dos trabalhos já executados, sem qualquer indenização pelos
materiais que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias,
bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já
colocados no canteiro da obra.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PE NALIDADES

Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à
Contratada as seguintes penalidades:

1 - Multa moratória diária de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
global do Contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste acordo, ou
pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla
defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de
Finanças do Município de Pedras de Fogo - PB, no prazo de 03 (três) dias, a
contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra
cominação prevista no Edital, neste instrumento contratual ou na Lei n°
8.666/93 e demais normas legais pertinentes, por dia de atraso na execução
do objeto contratado.
II - Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da Contratada,
será aplicada à mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal
no que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
independentemente das penalidades previstas em lei.
III - Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a Contratada
poderá sofrer as penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação a
toda Administração direta e indireta da Prefeitura de Pedras de Fogo - PB.
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§ 1 - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou
parcial do Contrato, poderão ainda ser aplicadas à Contratada as seguintes
sanções, garantida, em qualquer caso, a ampla e prévia defesa:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento
de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, Inc. IV, da Lei n.°
8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

`.
0

§ 2 - Qualquer contestação sobre a ap,icação de multas deverá ser feita por
escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Unico, da Lei 8.666/93, a
publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de
costume, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do
Município de Pedras de Fogo - PB a respectiva despesa.
CLÁSULA DÉCIM A

UQ ARTA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do §3° do Art. 55 da Lei 8.666/93, no ato da liquidação da
despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos
da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as
características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no
Art. 63 da Lei 4.320/64.
§ 1° - As obras objeto deste Contrato serão regidas pelas normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicos - ABNT, Especificações de Serviços e
pelas demais especificações técnicas do projeto.
§ 2° - Todas as obras executadas pela Contratada serão fiscalizadas pelo
Contratante ou por prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a
assegurar livre acesso aos locais dos serviços e tudo facilitar para que a
fiscalização possa exercer integralmente sua função;
§ 3 0 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados serão os previstos no
Edital, estando a utilização de similares que atendam às especificações
técnicas, condicionadas à aceitação prévia e por escrito da Fiscalização;
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§ 4 0 - Nos serviços em vias públicas, a Contratada será responsável pela
continuidade e segurança do tráfego nos trechos em construção e nas
variantes de serviços, devendo sinaliza-los convenientemente, por sua conta,
de conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, assumindo o ônus de
qualquer prejuízo causado ao Município ou a terceiros:
§ 5 0 - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão
aos limites estabelecidos no § 1 0, do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93,
observada a exceção prevista no inciso II do § 2° do mesmo artigo.
§ 6° - A Contratada é obrigada, às suas expensas, a comprar e manter na obra
li vro(s) de ocorrências, aprovado(s) e rubricado(s) pelo Fiscal de Obras, onde
serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrências, não sendo tomadas em
consideração pelo Município de Pedras de Fogo - PB reclamações ali não
registradas.
Por força do disposto no art. 55, § 2°, da Lei 8.666/93, fi ca eleito o foro
da Comarca de Pedras de Fogo - PB para dirimir quaisquer pendências
oriundas do presente Contrato.
E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato
em 03 (três) vias de idêntico teor e, para único efeito, na presença de
testemunhas que também assinam.

Pedras de Fogo - PB, 23 de dezembro

2016.
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PREFEITUR àNI 1 L DE PED AS DE FOGO
DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
CONTRARANTE

^LRM ^1VSTRUÇ ES
REENDIMENTOS LTDA ME
ANTONIO TRAJANO AVALCANTI DIAS -PROCURADOR
CONTRATADA

Testemunhas:
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Prefeitura Municipal
de Santa Rita
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João Pessoa - Sábado, 24 de Dezembro de 2016

DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO e as empresa CLINICA DE EMAGRECIMENTO
ANTONIO FERNANDES LTDA OBJETO CONTRAI UAL: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PARA A CONTRATAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS A SER OFERECIDAA POPULAÇÃO. PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DA
SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, Para Sup ri r as Necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Pronogaç i o
do pr az o de vigência de 17 de Dezembro de 2016.31 de Dezembro de 2016, a part ir da assinatura do
presente Aditivo, pano da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO este Tenho Aditivo, com base
na Clausula Décima P ri meira do Contato Inicial e em conformidade com o An. 57, b 1°, inciso I1. da Lei
Federal 8 666193 e suas alterações posteriores.
Monteiro - PB, 17 de Dezembro de 2016.
EDNACÉALVES SILVESTRE IIENRIQUE
1' R F. FEI"I'A

Prefeitura Municipal
de Curral de Cima
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LICITAÇÕES
I' R FF 1111 liA 3 I1 NICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇO N' 0010/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação infonna a quan interessa o Cancelamento da Tomada
de Preço n.° 000/2016. Objetivo: Aquisição de veiculo tipo passeio, Il atch, Okm, motor a partir 1.0
destinado i Secfetaria de Saúde deste Município. Motivo: Por interesse público.
Canal de Cima- PB, 23 de Dezembro de 2016
VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAI. DE CIMA

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL. DE SANTA RITA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N 228/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N°043/2016
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA
R' tOEAÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS E PROCESSOS DA CONTABILIDADE ESETOR
14 IT\Ç tÓ COM LEVANTAMENTO DE DADOS E COPIAS ELETRÔNICAS.

4 e ertma de Santa Rita, Estado da Paralba, altavés do seu Pregoeiro oficial, toma púlblico, paro
conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento do presente certame, embalado no Relatói ia
Técnico Concl1uaivo, em favor da empresa: CONTABILIZE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA, inscnla
sob o CNI'1 n' 17.209 275/0001-32, para o itens 01. no valor total dc RS: 50.000,00 (Cinquenta mil
reais), pnfazendo rum valor global de RS: 50.000,00 (Cinquenta mil reais), classificada pelo critério de
venot preço por item
Santa Rita/PL3. 22 de Dezembro de 2016.
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

T ERMO DE ADJUDICAÇÃO E IIOMOLOGAÇAO
PROCESSO N° 228í2016- PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA
REVISÃO EA ÁI.ISEDOSDEMONSTRAfIVOSEPROCESSOSDACONTABILIDADEESETOR
DE LICITAÇÃO COM LEVANTAMENTO DE DADOS E COPIAS ELETRÔNICAS.

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n°228/2016, realizado na modalidade

N°043/2016, apontou como vencedor a empresa CONTABILIZE SERVIÇOS

CONTABEIS LTDA. inscrita sob o CNPJ n° 17,209 275/0001-32. para o item 01. no salot total de RS:
50.000,00 (Cinquenta mil reais), perfazendo um valor global de RS: 50.000,00 (Cinquenta mal reais),
classificada pclb critério de menor preço por ITEM, corri fulcro no Inciso VI do Ari. 43 dc Lei Federal
n°8666/93 e ivas alterações posteriores, de 21 de Junho de 1993. ADJUDICO E HOMOLOGO o
procedimento Gcuatório, em consequéncia, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento
de contrato, rios termos do An. 64, capuz, do criado diploma legal
Santa Rita/PB, 23 de Decembto de 2016.
Severino AI,es Barbosa Filho

Prefeito Constitucional

P- feitura Municipal
õ ..^icuí

PRESIDENTE DA CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE CANCELAMENTO
POMADA DE PREÇO N' 0012(2016
O Presidente da Comisso Permanente de Licitação informa a quem interessa o Cancelamento da lomad:,
de Preço n.' 0012/2016 Objetivo Contratação de uma empresa especia li zada em construção crirl pata
construção de uma Academia de Saúde neste mu ni cípio. Motivo l'or interesse publico.
Curr al de Cima - P13. 23 de Dezembro de 201 e,
VIRGÍLIO LOURENÇO DA
PRESIDENTE DA CPL
.á
SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇO P 0011/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação informa a quem interessa o Cancelamento da Tomada de Preço n.° 001112016. Objetivo: Aquisição de Móveis, Equipamentos Médicos Hospi ta lares.
Matei tais de Informá tica e Eletrodomésticos destinados a Secreta ri a de Saúde deste município Motivo:
Por interesse público.
Curral de Cima - PB, 23 de Dezembro de 2016
VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA

atusuti r-w.waic.xur..^,E^e:asanart ^^

Prefeitura Municipal
de Pedras de Fogo

{

EXTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: contrato n' 047/2016; objeto: contratação de empresa para conclusão de obras'semços dc
engenharia, destinado a construção de 01 (uma) quadra coberta com vestiário no Bairro do Planalto deste
municipro Partes: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e LRM CONSTRUÇÕES E E5IPREEN
DUIENTOS l.I'DA-SIE, valor global: RS 473.775,32. Prazo contratual: 150 (cento e cinquenta) dias,
Tomada de Preço n' 009/2016, fundamentação legal função programática: 12 361 1116 1029- elemento
de despesa 4490- SI- fonte de recurso - 22840 (através do PAC II); 001 (PROPRIOS); signatários:
Derivaldo Rotnão dos Santos e Antonio Trajano Cavalcanti Dias -PROCURADOR.
DERIVACDO kOMAO DOS SANTOS
PREFEITO CONS'1'}'1'IICIONAI,

Prefeitura Municipal
de Ouro Velho

EXTRATOS
FREI LIr IRA 311 N [CIPAI. DE PlC LI
GABINETE DO PREFEITO

^^''

c

LICITAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
A ATA DF REGISTRO DE PREÇOS
Instmnrento 1'l'ermo Aditivo à Ata n°01 de Registro (te Preço n' 00018/2016.

1151 FEITI'RA MUNICIPAL DE OITI))

Fundamento Le g al Pregão Presencial 00027/2016.

Panes 3IUNICIPIO DE PICUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL E ANTÔNIO ACÁCIO DE BAR-

ROS.
Objeto do Ad it amento: ALTERA O VEÍCULO CONTRATADO PARA CIIENROLE'[ / CLASSIC

LS 2016 / 2016, PI.ACA QGF-9464/RN.
Uala da Assinatura: 01/12/2016
Signatários ACÁCIO ARAÚJO DANTAS E ANTÔNIO ACÁCIO DE BARROS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento. l' Termo Aditivo ao Contrato N°00090(2016.
Fundamento Legal Pregão Presencial 00027 1 2016.
Con trat ante MUNICÍPIO DE PICUI - PREFEITURA MUNICIPAL
Contratado ANTÔNIO ACÁCIO DE BARROS.
CONTRATADO PARA
Objeto do Aditamento ALTERA O
IS 2016 / 2016, PLACA QGF-9464/RN.
Data da Assinatura: 01/12 12016
VEíCULO

CIJEVROLET/

Signatários: ACÁCIO ARAÚJO DANTAS E ANTÔNIO ACÁCIO I)E BARROS.

VELHO

-

PB

DISPENSA - 2016
A Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, através da CPL, comunica a quens interessar possa o ocorrida
nos seguintes processos licitatórios: Processo Administrativo n° 015/2016 - Dispensa n° 002/2016.
Objeto: Aquislçdo rrnedlara e urgente de Pneus para atender Pnfernva Municgxd. Contratado: DI.REPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -111E (LIL COMERCIO E SERVIÇO),

.
CNPJ n° 19.463.977/0001
73, Endereço: Rua Marechal Deodoro, n°050, Galpão, Planalto. São José ml
.

Egito/PE, CEP 56.700 000. Valor da Contratação: RS 14.260.00 (Quatorze mil e duzentos e sessenc,

reais). Contrate n° 015/2016 em 20/12/2016. Condições de Pagamento: imediata. Justi fi cativa: 2.1.
inciso IV, da Lei 8.666193. Autorização, Aprovação e Rati fi cação: 20.12.2016. Quaisquer i nformações
na sede da Prefeitura, situada na Praça Sérgio Dantas. n' 55. Como, Ouro \'elho/PD, CEP 58 560-005
Forre: (083) 3350 - 1098
CPL- Iolanda S. Nun es .
Prefeita Municipal - Natalia C. N. de Lira. 20112/2016.
ali

CLASSIC

PREFEITURA MUNICIPAL DF. OURO VELHO - PB

DISPENSA - 2016

A Prefeitura Municipol de Ouro Vcllro/PB, através da CPL, comunica a quem interessar possa o ocra id,.

CP! ¡,
P
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N°248, terça-feira, 27 de dezembro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Modalidade Tomada de Preços N t 00012/2014 Contato
00005 12 015 Adnno 004/2015 Objeto da Licitação Contratação de
emp resa especializada na execução nas obras de constnrçlo da I'
e ta pa do E st adso Municipal ('riso Morais no municipio de Irapnroroca-PB Condições De Pagamento Conforme Plan il ha de Medição Valor Global RS 391 720,93 (trezentos e sarau e um mil
setecentos e ante reais e noventa e três centasos) Rubn q a Orça
menuna Recursos Propnos do Município de Iupororoca ORGÃO
OS Sec Munrede Educaçao,Cult.Espoee e laz UNIDADE ORÇA.
h1ENTARIA. 0300 See Munic Educação. Cultura, Esp e lazer 27
812 0721 1.007 Const/Refor/1 5 nspl de Estádio de Futebol
CONST/REFOR/AMPL DE ESTAI)1O DF. FUTEBOL 44903100
Obras e Instalações 33 90.3900 1 Outros Serv. de Terc Pessoa Juridlca Convénio Ministério dos Esportes Contrato de Repasse
1010640 51. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE I1'AP0ROROCA Contratada CONSTRUTORA NOVO SÉCULO E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP Data da Assinatura do Contrato IS
de iannro de 2015. Data da Assinatura do Adrtiso. 26 de Dezembro
de 2016 Vrgéneia do Admvo 21 de )unho de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RETIFICAÇÃO
L

No aviso de Fasto de Contrato referente a TV N'
00011/2016 . onde se lã "CT N' 00098/2016', leia-se 'CT N'
00100/2016', Publicado no Diário Oficial da União do dia 21 de
Dezembro de 2016. na página 262, Seção 3 Informações co ho.
uno das (i8h00mm as 14h OOmm dos dias úteis. Telefone (083)
3398.1020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISOS DE 1.1 ITAÇOES FRACASSADAS
PREGÃO ELETRONICO SRP DE N' 9.00412016
A Secretaria de Educação e Cultura do municipio de João
Pessoa atrases da Pregoeira toma psiblico para conhecimento dos
interessados, que a I-muáçdn na modalidade Pregão Eletrônico SRP
de N' 09004/16, realizada co dia 20 de julho de 2016 às 0930h. que
tese como objeto sistema de registro de preços para eventual aqui.
uçao de cloro e baralha para o espelho d'água do complexo

/SSN /677. 7069

Diário Oficial da União - Seção 3

E staç ã o

Cabo Branco, foi declarado FRACASSADO, tendo rei cicia que
nenhum dos fornecedores pamopant es es ta r ate aptos a ser declarados
sencodores

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA DO QOVERNO MUNICIPAL
SUPERINTENDËNCIAXECUTIVA
COORDENADORIA DE REFERENCIA LEGISLATIVA
PREGÃO

RELLINEA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP
GRUPO 3
Valor total da empresa RS I 1866,00.
BELNIAKIRBEI.NIAKI LTDA - EPP
GRUPO 1
Valor tona l da empresa RS 87 310,00
11111 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONI.
COS LTDA
Item 24
Valor to ta l da empresa RS 9000.00
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM - EIR
Irem 18
Valor total da era presa RS 17 573,13
VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP
Item 23
Valor total da en.7resa RS 16000,00.
PONTASUL MOVEIS LIDA - EPP; GRUPO 4
Valor tona l da empresa RS 33 576,00.
MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME.S
Item 17
Valor total da mi na RS 18 492,92.
ALESSI LICITAÇÕES INTERMEDIAÇOES E NEGÓCIOS EIRELI
- EP
GRUPO 2
Valor total da empresa RS 260 330,00
TOTAL GERAL DO PROCESSO, PE 001/2016 SOM - 155
454 368.07 (Quatrocentos e cinquentte quatro mil, trezentos e sei.
sen ta e oito reais e sete centavos)

Cunnba. 22 de dezembro de 2016
MARCIA MIARIA DE OLIVEIRA

PREGÃO FLETRÓSICO SRP N' 9.009/2016
A Secretaria de Educação e Cultura do niunicipio de tolo
('essws atravd, da Pregoeira toma publico para conhecimento dos
interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Elenómco SRP
de N' 09009/16, realizada no dia 29 de junho de 2016 às 11 30h, que
lese como objeto Sistema de Registro de Preços para eventual aqui
sução de EPI's para a equipe de nunulençao do Complexo E st ação
Cabo Branco - Ciência, Cultura c Artes, foi declarado FRACASSADO, tendo em vista que nenhum dos fornecedores pa rt icipantes
es ta cam aptos a ser declarados vencedores

nropal de Saude, pelo período de 12 (doze) meses. confomre lcrmo
de Referencia Modalidade Pregão Presencial n' 7612016 . Processo
e' 20152/2016 Detentora da Au CIRURGICA CURITIBA CO.
MÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI-EPP, CNP) sob n'
07120917/0001.79. no calor máximo global de 15543389.00 (Quarenta e corno mil. quinhentos e oitenta e sacie reais) Vigência da Ata
23/122016 à 22112/2017 (12 (doze) meses) Data da assinatura 23 de
dezembro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL
DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
AVIS Q DE LICITAÇÃO
PRECAO ELETRONICO N' 416/2016 - SERMAI.I
v
OBJETO Registro de preços para prestação de ser iços de analises
físicas. quimrcas e mlcrobrológscas em agua para con su mo humano
ABERTURA DAS PROPOSTAS 09 de j aneiro de 2017 as
08h30min

INICIO DA DISPUTA 09 de janeiro de 2017 ás IOh00mm
INFOR7iIAÇOES COMPLEMENTARES
O editai completo poderá ser examinado e adquirido atnsès
do endereço eletrómco https l/svun 6 caixa gov br/fomecedores/pregao_oclindes asp Outras informações poderão ser obtidas na Divisão
de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, nata na
Rua Passos Oliveira n' 1101 - Centro, no baiano compreendido das
08h00mm às 17h00mm, ou pelo telefone (41) 3381 . 6805 ou (41)
3381-6670
São José dos Pinhais, 26 de dezernbo de 2016.
PAULO CESAR MAGNUSKEI
Secmtano

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de oredicamentos não padronizados no Município e sem ata de registro de
preços vigente, os quais são demandados pelo Muustdno I'uhhco,
Mandado de Segurança/Ação Judicial c adminrstul0 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINIIAUS sem atrases
da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES, comunrur que o pregão Eletrônico n' 373/2016 - SER.
MAU for RETOMADO. tendo sua ABERTURA remarcada para o
dia 09 de janeiro de 2017. sendo a abertu ra das propostas as
09h0omin e micro da deputa ás 1ohOOmm
O edital com alterações encontra-se à disposição das interessados atravès do sete nsvss caixa gov br Outras mfonnaçóes po

Londrina. 26 de dezembro de 2016
ROGERIO CARLOS DIAS
Secretário Municipal de Gestão Publica

DESPACHO DO PREFEITO
26 de dezembro de 2016

Valor Contratual Adrtu o calor do contrato N' 00127/2014, em
P0157 210 64, alterando o calor global para RSI 024 522,30 Vi { dncra Altera srgèncsa do contrato N' 00127/2014 par9
31 OS 2017
Assinatura 26 de Dezembro de 2016 Signatários : ACACIO ARAUJ0 DANTAS e SEVERINO FRANCISCO PEREIRA

mddieolhospualar para atender as necessidades da Secretaria Mu-

Cermuurnws:asa mtrressvbs rpie sNâ disperubdv.att a butxtr a
seguir P re gão b ic ton iro N" P019511 t . 024412016. objeto. Aquisição lnavf ira
de enprenos pira a Durtosra de Atenção Prurwu à Salde 0 Edital pederà ser
obtido atmcs do sit uvsvs londrina lagos (ir Qumcper mfomss(ón necessárias
pelo tcicfone (43) 3372-4403 w seda pelo e+nail hau n}ordrm prgov M

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

ADITAR VALOR E PRORROGAR VIGENCIA CONTRATUAL.

EXTRATO DE: REGISTRO DE PREÇOS N' 267/2016
Objeto. Registro de preços para aquisição de malcnal de consumo

PREGÃO F.I.ETRÓNICO N Pf/S\IGP N' 244/2016

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento 4' Termo Aditivo ao Contrato N' 00127/2014 Fundam ç saro Legal Tomada de Preços N' 000050014 Conlralante MUNICIPIO de Picar - Prefeitura Municipal Contratado A3T - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA PP Objeto do Admiro

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 373/2016- SE:RSIAI.I

PREFEITURA MUNICIPAL. DE PEDRAS DE FOGO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Peabrnr/PR, 20 de dezembro de 2016
CLAUDINEI ANTONIO MINCHIO

AVISO DE LICI'AÇAO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

Obre

-Convèihlap,estwmcro
O ultimo ato re alizado no dia 12 dc dezembro ás 0900
horas, devido ao NÃO comp arecimento de interessados no certame, o
processo hciutório foi considerado DESERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

loto Pessoa-PB, 26 de dezembro de 2016.
GLAUCIA KALINE A. DA FONSECA
CARVALHO

Instrumento contrato N' 047!2016; objeto: contratação de empresa
pais conclusão de obrai/serviços de engenha ri a, destinado a cone.
t moção de 01 (uma) quadra cobe rt a com vestiário no Ba irro do Planalto deste municipio Panes Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo
e LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I-TDA-ME, valor global. RS 473 773,32 Prazo eonuataal 150 (cenw e cmquenul
dias. Tomada de Preço N' 00912016, fundamentação legal função
programática 12 361 1116 (029- elemento de despena 4490 - SI(ome de recurso - 22840 (asavès do PAC II). 001 (PROPRIOS),
signaunos Derssaldo Romão dos Santos e Antonrc, Troiano Casalcantr Dias -PROCURADOR

por item, cujo objetivo 6 Aquisição de C.smmhlo Caçamba

R ESU TADO'4DE JULGAMENTO
ELETRONICO ' 112016 - SOM - UASG 926648

Processo n' 01- 0 24075,7016
Objeto 'Aquisição de hlobrldno Pa ra A Nova Sede da Rua da
C id adania do Cal a m da Prefe it ura Municipal de Curitiba'
Critério Menor Preço Por Lote
A Pregoeira toma publico a quem interessar possa, que os
itens vencedores e devidamente classificados para as empresas abaixo, no PREGÃO ELETRONICO PE 001/2016 SOM são

189 '

de rão

TOMADA DE PREÇOS N' 13/2016
Esgotado o prato reentsal, não havendo unpugnaçóes ou
recursos. HOMOLOGO e ADJUDICO o julgamento preferida pelo
Presidente da Comissão de Licitação e pela Equipe de Apoio, refereole a Tomada de Preços n' 01312016, que tem po r objeto a Coeralação de empresa por empreitada global para reforma da Unidade
de Saúde Joaquim Lopes Guuenez, conforme Projetos, Mcmonal
desentno. Crorwgrama Fesico Financeiro e especificações constantes
em anexo ao edital EMPRESA VENCEDORA R C SI PAVIMEN.
TAÇOES E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP - CNPJ 06.129 907/000131, com proposta de RS 224 893,44 (duzentos e surte e quatro mel.
oitocentos e noventa e três rea is e quarenta e quatro centavos)
1

'PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL \' 5912016
Contratante MUNICIPIO DE PEABIRU
Objeto AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 0 KM CONVÉNIO MAPA
Em cumprimento ao que determina a Lei Federal n'
8666193, tomou publico no dia 24 de rwsembro. do tapo menor preço

Este documento pode sor venfcado no endereço eletrônico http //wssw rei guc hcSutstocifatclmd,
pelo código 000320161227110189

ser obtidas na Divisão de Licitação da Pref ei tura Municipal de
São José dos Pinhais, sito na Rua Passos Oliveira e' 1101 - Cen tr o.
rio horáno compreendido das 08hllOmin às 12h00nun e das 13h00mm
às 17h0omm, ou pelo telefone (41) 3381 . 6846 e/ou 3181.667 1 1

São José dos Pinhais, 26 de dezembro de 2016
PAULO CESAR MAGNUSKEI
Secretário Municipal de Recursos Materiais
e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TO1IADA DE PREÇO N° 17/2016
Contrataçáo de empresa especializada cm obras de engef
nharra para execução da obra de constmção da creche tipo 2 no bairro
nascente do sol. ABERTURA. 03 de fevereiro de 2017 - Hora
09h00mm LOCAL DE ABERTURA Prefeitura Municipal. Roa Marechal Deodoro n' 1837,. Centro INFOR1uIAÇÕES Prefeitura Municipal - Tel (43) 3571 1122 EDITAL COMPLETO ss ssn srqueiracampos pr gov br/doe/
S uy ucrra Campos. 23 de dezembro de 2016
ANGÉLICA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Comissão de Licitação

Documento assinado digitalmente conforme MIP n' 2.200-2 de 24108/2001, que institui a 1
Infraestmtura de Chaves Publicas Dnsdeiu . ICP-Bruil.I

